
Reflexões Pedagógicas 



 Comissões Assessoras de Áreas  

 PORTARIA Nº 54, DE 6 DE MARÇO DE 2015 – INEP 

 
 Formação Geral 

1. Mariléia Silva dos Reis - Universidade Federal de Sergipe; 

2. Nedir do Espirito Santo - Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

3. Sergio Barreira de Faria Tavolaro - Universidade de Brasília; 

4. Sibeli Paulon Ferronato - Universidade de Passo Fundo; 

5. Tânia Moura Benevides - Universidade Federal da Bahia; 

6. Thana Mara de Souza - Universidade Federal do Espírito Santo; e 

7. Vera Lúcia Puga - Universidade Federal de Uberlândia. 

 



1. Antonio Virgilio Bittencourt Bastos - Universidade Federal da 
Bahia; 

2. Ari Bassi do Nascimento - Universidade Estadual de Londrina; 

3. Conceição Aparecida Serralha - Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro; 

4. Maria da Apresentação Barreto - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte; 

5. Maria do Rosário Dias Varella - Universidade Paulista; 

6. Paulo Roberto Sandrini - Universidade do Sul de Santa Catarina; e 

7. Ricardo Primi - Universidade São Francisco. 

 Desde 2014, os coordenadores de cursos com 
conceito máximo no ENADE, são convidados para 

compor as Comissões Assessoras de Áreas  



 Elaborar as diretrizes e as matrizes de prova para a avaliação 

dos cursos; 

 Acompanhar o processo de capacitação de elaboradores e 

revisores técnico-pedagógicos de itens; 

 Acompanhar a revisão técnico e pedagógica de itens elaborados 

para o Banco Nacional de Itens – BNI; 



 Recomendar os itens aptos a integrar o BNI, para homologação 

do INEP; 

 Analisar, após aplicação do ENADE 2015, o gabarito preliminar 

dos itens de múltipla escolha e os padrões de respostas dos 

itens discursivos; 

 Elaborar Relatório Final, seguindo diretrizes do INEP. 



 Docentes  em exercício de atividade docente na graduação e 

vinculados a uma instituição de ensino superior. Os 

selecionados passam por capacitação, na modalidade a 

distância. 

 

 O elaborador de itens tem como atribuição criar questões 

inéditas para o exame. O revisor avalia e atesta a qualidade 

técnico-pedagógica do item, podendo aprovar ou não as 

questões analisadas.  

 



 O BNI foi criado em 2010, tem por objetivo reunir questões 

de qualidade técnica que permitam ao Inep avaliar, por meio 

do exame, o conhecimento dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos, habilidades e competências 

previstas nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de 

graduação. 

 



 Os conteúdos são definidos nas Diretrizes do exame  
publicadas em  10 de junho de 2015; 

 

 A Formação Geral terá 10 (dez) questões que abordarão 
situações -problema e estudos de caso, sendo 8 de múltipla 
escolha e 2 discursivas; 

 

 A prova de Formação Geral tem por princípio o respeito aos 
Direitos Humanos; 

 



 No componente de Formação Geral serão considerados os 
seguintes elementos integrantes do perfil profissional: 
 

letramento crítico; 

atitude ética; 

comprometimento e responsabilidade sociais; 

compreensão de temas que transcendam ao ambiente próprio de 
sua formação, relevantes para a realidade social; 

espírito científico, humanístico e reflexivo; 

capacidade de análise crítica e Integradora da realidade; e 

aptidão para socializar conhecimentos  com públicos diferenciados 
e em vários contextos. 

 

Portaria Inep nº 239, de 10 de junho de 2015. 

 



 Nos componentes específicos das áreas terá  30 (trinta) 
questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de 
múltipla escolha, envolvendo situações -problema e estudos de 
casos; 
 

 Os Componentes Específicos de cada área tem como subsídio as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação, as 
Resoluções pertinentes e as normativas associadas e a 
legislação profissional. 
 

 As provas do Exame no componente específico tomará como 
base o perfil do egresso; 

 

 



 Art. 7º A prova do Enade 2015, no componente específico da 
área de Administração, tomará como referencial os seguintes 
conteúdos curriculares: 

 

I - Antropologia, Sociologia, Ciência Política, Filosofia e Ética; 

II - Psicologia e Comportamento Organizacional; 

III - Sistemas e Tecnologias da Informação e Comunicação; 

IV - Ciências Jurídicas, Econômicas e Contábeis; 

V - Teorias da Administração e das organizações;  

VI - Áreas funcionais da administração: Recursos Humanos,  

   Marketing, Finanças e Operações; 



 Art. 7º A prova do Enade 2015, no componente específico da 
área de Administração, tomará como referencial os seguintes 
conteúdos curriculares: 
 

VII - Planejamento e gestão estratégica; Gestão de projetos;  
Gestão de processos e serviços; 

VIII - Gestão da inovação, Gestão do conhecimento, Pesquisa e 
desenvolvimento, Empreendedorismo e Sustentabilidade; 

IX - Métodos quantitativos aplicados à administração: matemática, 
estatística e pesquisa  operacional; 

X - Métodos qualitativos aplicados à administração. 
 

Portaria Inep nº 217 de 10 de junho de 2015 
Diretrizes do Curso de Administração  

ENADE 2015 



Prova de Ciências Contábeis 
ENADE 2012 



Prova de Conhecimentos Específicos – Design 
ENADE 2012  



 O Relatório de Curso é publicado 01 ano após o Exame e 
apresenta os resultados da prova, e alguns resultados do 
questionário de impressões da prova e do Questionário 
do Estudante. 
 

 Os dados relativos aos resultados da prova e a opinião 
dos estudantes podem ser úteis para orientar as  ações 
pedagógicas e  administrativas  da Instituição e do curso, 
uma vez que constituem importantes referências para o  
conhecimento da realidade institucional e para a  
permanente busca da melhoria da qualidade da 
graduação, aspectos que evidenciam o caráter 
integrativo  inerente à avaliação. 



 Grau de dificuldade no componente específico:  

◦ 66,70% acharam a prova médio; e 33%, fácil; 

 

 Dificuldade ao responder à prova.  

◦ 66,7%  assinalaram a falta de motivação para fazer a prova; 

◦ 33% consideraram a forma diferente de abordagem do conteúdo; 

 

 Extensão da prova 

◦ 66,7% acharam a prova Longa; e 33%, adequada; 

 

 Tempo gasto para responder a prova: 

◦ 33,3%  gastou entre  1h - 2h; 33,3% entre 2h – 3h; e 33,3% entre 3h - 4h 
 

Percepção da Prova – Publicidade e Propaganda 

ENADE 2012   

 



Médias do Curso de Publicidade e Propaganda 
ENADE 2012 



Estatísticas das questões da Prova  

Publicidade e Propaganda - ENADE 2012   



 São várias questões, dentre elas destacam-se  àquelas que 
abordam  às condições dos recursos físicos e pedagógicos da 
Instituição e à qualidade do ensino oferecido. 

 

Publicidade e Propaganda - ENADE 2012   



Publicidade e Propaganda - ENADE 2012   



Publicidade e Propaganda - ENADE 2012   



Publicidade e Propaganda - ENADE 2012   



Publicidade e Propaganda - ENADE 2012   



Que consequências  
daremos às informações e dados  
apresentados?   



 Divulgar o Exame junto aos estudantes concluintes 
 

 Avaliar  a possibilidade de fazer grupos de discussão  
 dos conteúdos junto aos alunos 

 
 Avaliar a possibilidade de analisar as Diretrizes e  
 confrontá-las com as ementas dos componentes,  
 identificando os conteúdos de modo a reforçá-los; 

 
 Agregar os dados e informações dos Relatórios de Curso 

e Diretrizes do ENADE às discussões de atualização do 
Projeto  Pedagógico de Curso.  
 



 Dúvidas sobre o ENADE 

 
◦ Setor de Registro Acadêmico/DACA 

 E-mail: registroacademico@prograd.ufrn.br 

 Telefone: 3342-2299, ramais 116 e 117 
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